
 
 

 العنصریة ضد السود في جنوب غرب آسیا وشمال أفریقیا (SWANA) وفي الشتات
 

 تباعًا للبیان الصادر عن منظمة مزنه على إثر القتل الوحشي لجورج فلوید على أیدي قوات الشرطة، تعتزم مزنه تنظیم سلسلة من
 المناقشات على المنصات االفتراضیة من ١٠ إلى ٢٤ یولیو ٢٠٢٠ لمناصرة حركات “حیاة السود مهمة”، و ذلك بالتعاون مع عدد من

 شركائنا من منظمات منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا التي تتخذ من الوالیات المتحدة مقرًا لها، بما فیهم المجموعة البحثیة “تصوُّر
 في جامعة (ICGC) التابعة للمركز المتعدد التخصصات لدراسة التغییرات العالمیة (ITSRC) ”حاالت التضامن العابرة للحدود

 .مینیسوتا، ومنظمة األعمال المسرحیة العربیة-األمریكیة الجدیدة، والمركز العربي للموارد والتنظیم
 

 تتناول سلسلة المناقشات اإلنجلیزیة والعربیة والفارسیة تاریخ وحاضر ومستقبل الكفاح المشترك بین السود وغیر السود في المنطقة،
 باإلضافة إلى حركات التضامن والتحالفات بین مجتمعات هذه المنطقة ومجتمعات األمریكیین السود في الوالیات المتحدة. وستستعرض
 السلسلة أیًضا العنصریة ضد السود في مجتمعات جنوب غرب آسیا وشمال أفریقیا مع اإلقرار بمساهمات غیر السود في تأیید مختلف
ب منها، في حین تتعرض فیه األولى في ذات الوقت للممارسات العنصریة العرقیة  أشكال القمع والعنف العنصري ضد السود والتكسُّ

 .والدینیة المعادیة للعرب واإلیرانیین والمسلمین على المستویین المحلي والعالمي
 

 تعد سلسلة المناقشات هذه المحطة األولى من اإلجراءات الجاریة التي اعتمدتها منظمة مزنه وشركائها في سعینا المشترك لتناول
 الممارسات العنصریة السائدة في مجتمعاتنا القریبة والبعیدة جغرافیًا، و التصدي لهذه الممارسات في مجاالت صنع القوانین، وتوزیع

 الموارد، واإلنتاج الثقافي. ساعین جمیعًا لمواجهة التحیزات والممارسات العنصریة العرقیة الحاضرة في أنفسنا وعائالتنا وأحیائنا
 .وأعمالنا ومنظماتنا

 
 سنتطرق في حدیثنا إلى مختلف المواضیع المنبثقة من قضیة الممارسات العنصریة العرقیة، منها مسألة اتهام بعض الشركات التجاریة

 من جنوب غرب آسیا و شمال أفریقیا بممارسة العنصریة والتمییز، ومسألة ظهور العنصریة المعادیة للسود والدفع بها وتأییدها من قبل



 بعض األفراد في مجتمعات المنطقة، ومسألة تفشي الفاشیة وكراهیة األجانب، والتفوق العرقي األبیض، والتزاید المطرد لقوات الشرطة
 وأنظمة المراقبة. باإلضافة الى تناول مسألة ممارسات المواطنة النموذجیة لألقلیات والتحیزات الذكوریة في األسواق التي من شأنها أن

 .تساهم في صعود البیض على حساب المجموعات العرقیة األخرى
 

 نهدف في مزنه بالتعاون مع شركائنا إلى وضع استراتیجیات تنظیمیة جماعیة دون إدراج السود ضمن فئة العرب أو اإلیرانیین، ودون
 .الوقوع في فخ “فرق تسد” الذي من شأنه استنفاذ طاقاتنا السیاسیة

 
 تتجذر حواراتنا في تقالید تنظیمیة متعددة القضایا، ومناهج تضامنیة مشتركة للعدالة االجتماعیة، وممارسات بناء حركات مستدامة عابرة
 .للحدود، وذلك عن طریق الربط ما بین ظواهر العبودیة واالستعمار االستیطاني و اإلمبریالیة والرأسمالیة، والعسكریة، واألنظمة األبویة

 
 من خالل التركیز على حیاة السود في سلسلة المناقشات هذه، نأمل أن نسلط الضوء على ضرورة مواجهة العنصریة المعادیة للسود في

 .مجتمعاتنا وفي مشاریعنا الساعیة لتحقیق العدالة االجتماعیة
 

 تستضیف مزنه في هذه السلسلة متحدثین من أمریكا الشمالیة وأوروبا وجنوب غرب آسیا وشرق أفریقیا وشمال أفریقیا لیشاركوا خبراتهم
 .وتجاربهم ذات العالقة بالمواضیع المطروحة و یساهموا في إثراء المحادثات و المحتوى

 
 .تابعونا للمزید من التفاصیل

 یرجى تأكید الحضور والمشاركة في أسفل هذه الصفحة
 


